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Warning Strips

Warning strips show that specialist should do the connecting water, gas and electricity:

The electricity installation 
specialist.

The gas installation specialist.

The water installation 
specialist.

MANUAL

www.ikea.com
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Product description

Control panel

Light

To turn the lights on, press 
the dial and release it 
so that it pops out of its 
housing.
To turn the lights off, push 
the dial back inwards, 
returning it to the off 
position.

Motor 
Speed 

Adjustment 

Press the dial and release 
it so that it pops out of 
its housing, then turn the 
dial to select one of the 
available suction speeds.

Hood body

LED Lighting

Grease filter

Control panel
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To download the full version visit www.ikea.com

Energy efficiency

Product	fiche	information,	according	to	65/2014 Unit Value

Supplier’s name IKEA

Model identifier
UNDERVERK
503.923.26
303.923.27

Annual Efficiency Consumption kWh/a 38,5

Energy Efficiency Class A+

Fluid Dynamic Efficiency 34,8

Fluid Dynamic Efficiency Class A

Lighting Efficiency lux/Watt 37

Lighting Efficiency Class A

Grease Filtering Efficiency % 95,1

Grease Filtering Efficiency Class A

Air flow at minimum speed m³/h 240

Air flow at maximum speed m³/h 630

Air flow at boost speed m³/h N/A

Airborne acoustical
A-weighted sound Power Emission at minimum speed dbA 45

Airborne acoustical
A-weighted sound Power Emission at maximum speed dbA 64

Airborne acoustical
A-weighted sound Power Emission at boost speed dbA N/A

Power Consumption in off mode Watt 0,0

Power Consumption in standby mode Watt N/A

Additional	 information	according	 to	66/2014

Time increase factor 0,7

Energy Efficiency Index 41,8

Measured Air flow rate at best efficiency point m³/h 373,0

Measured air pressure at best efficiency point Pa 448

maximum air flow m³/h 630,0

Measured electric power input at best efficiency point W 133,5

Nominal power of the lighting system W 6,0

Average illumination of the lighting system on the cooking surface lux 220

Sound power level at the highest setting dBA 64
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Περιγραφή	του	προϊόντος

Πίνακας	χειριστηρίων

Φωτισμός

Για να ανάψετε τα φώτα, 
πιέστε τον κυκλικό διακόπτη 
και αφήστε τον, ώστε να 
βγει από την υποδοχή του.
Για να σβήσετε τα φώτα, 
πιέστε ξανά τον κυκλικό 
διακόπτη προς τα μέσα, 
επαναφέροντάς τον σε 
κλειστή θέση.

Ρύθμιση	
Ταχύτητας	
Μοτέρ	

Πιέστε τον κυκλικό 
διακόπτη και έπειτα 
αφήστε τον, ώστε να βγει 
από την υποδοχή του, και 
στη συνέχεια γυρίστε τον 
για να επιλέξετε μία από 
τις διαθέσιμες ταχύτητες 
απορρόφησης.

Σώμα του απορροφητήρα

Φωτισμός με LED

Φίλτρο για λίπη

Πίνακας χειριστηρίων
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Για	να	κατεβάσετε	την	πλήρη	έκδοση	επισκεφθείτε	το	www.ikea.com

Ενεργειακή	απόδοση

Πληροφορίες	δελτίου	προϊόντος	βάσει	65/2014 Μονάδα Τιμή

Όνομα κατασκευαστή IKEA

Κωδικός του μοντέλου
UNDERVERK
503.923.26
303.923.27

Ετήσια Απόδοση Κατανάλωσης kWh/a 38,5

Κατηγορία Ενεργειακής Απόδοσης A+

Ρευστοδυναμική απόδοση 34,8

Κατηγορία Ρευστοδυναμικής Απόδοσης A

Απόδοση Φωτισμού lux/Watt 37

Κατηγορία Απόδοσης Φωτισμού A

Απόδοση Φιλτραρίσματος Λίπους % 95,1

Κατηγορία Απόδοσης Φιλτραρίσματος Λίπους A

Παροχή αέρα σε ελάχιστη ταχύτητα m³/h 240

Παροχή αέρα σε μέγιστη ταχύτητα m³/h 630

Παροχή αέρα σε εντατική ταχύτητα «boost» m³/h Μ/Δ

Αερόφερτος θόρυβος
Α-σταθμισμένη στάθμη ηχητικής ισχύος σε ελάχιστη ταχύτητα dbA 45

Αερόφερτος θόρυβος
Α-σταθμισμένη στάθμη ηχητικής ισχύος σε μέγιστη ταχύτητα dbA 64

Αερόφερτος θόρυβος
Α-σταθμισμένη στάθμη ηχητικής ισχύος σε εντατική ταχύτητα «boost» dbA Μ/Δ

Κατανάλωση ισχύος σε απενεργοποίηση Watt 0,0

Κατανάλωση Ισχύος σε λειτουργία αναμονής (standby) Watt Μ/Δ

Πρόσθετες	πληροφορίες	βάσει	66/2014

Συντελεστής αύξησης του χρόνου 0,7

Δείκτης ενεργειακής απόδοσης 41,8

Παροχή αέρα μετρούμενη στο σημείο καλύτερης απόδοσης m³/h 373,0

Πίεση αέρα μετρημένη στο σημείο καλύτερης απόδοσης Pa 448

μέγιστη παροχή αέρα m³/h 630,0

Ηλεκτρική τροφοδοσία μετρημένη στο σημείο καλύτερης απόδοσης W 133,5

Ονομαστική ισχύς του συστήματος φωτισμού W 6,0

Μέσος φωτισμός του συστήματος φωτισμού στην επιφάνεια εστιών lux 220

Στάθμη ηχητικής ισχύος στην υψηλότερη ρύθμιση dBA 64
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